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Schooljaar 2013-2014 
 

Nu de vakantie voor een ieder er weer op zit en onze kinderen weer gestart zijn met een nieuw schooljaar, is het 

goed om terug te kijken op het afgelopen schooljaar. Tevens zijn alle kinderen en ook u als ouder nieuwsgierig 

wat er komend jaar weer staat te gebeuren. Door de mooie zomer die we met zijn allen hebben gehad, kan ik me 

voorstellen dat de start niet vanzelf gaat, maar aan het goeie komt een eind ook deze afgelopen 6 weken 

zomervakantie.  Ook  komend jaar staan wij, de OR – leden, graag weer voor u klaar om u van dienst te zijn bij 

alle activiteiten en nevendiensten binnen onze school. Voor de activiteiten voor komend schooljaar, verwijs ik u 

graag door, naar het Activiteitenplan die u van Gerrit Wiggers heeft mogen ontvangen. Er zijn dit jaar een aantal 

wisselingen geweest binnen het team van de OR. Om ons nader aan u voor te stellen verwijs ik u naar onze site 

waar wij ons aan u voorstellen. Hierdoor weet u wie er binnen de OR aanwezig is en waar u terecht kunt voor uw 

op - en aanmerkingen.  

 

Bij het organiseren van de activiteiten voor uw kinderen hebben wij altijd steun mogen krijgen van u als ouder, 

want u weet, vele handen maken licht werk en ook zonder uw hulp hadden we dit nooit gekund. En wanneer wij 

teveel aanmeldingen hebben en helaas dan geen gebruik zullen maken van uw diensten, laten wij dit u 

persoonlijk weten.  

 

Aan de hand van dit jaarverslag krijgt u een indruk hoe leuk het is om voor uw kinderen activiteiten te 

ondersteunen. Mede dankzij de bijdrage van de ouderraad  zijn de activiteiten een succes en wie vindt dat niet 

leuk! 

 

Tot slot: Heeft u ideeën hoe wij samen nog beter kunnen worden of heeft u opmerkingen bel of mail ons dan. 

Onze gegevens staan op de website van de school en ons e-mail adres is: or@prinsconstantijngoor.nl  

 

Waar heeft de ouderraad zich mee bezig gehouden? 

 Bestrijding van de hoofdluis 

 Het innen van de jaarlijkse ouderbijdrage 

 Het verkopen van de kinderpostzegels 

 Het Sinterklaasfeest  

 De avondvierdaagse en het organiseren van een avond om ranja te De schoolfoto’s 

 Koffie schenken bij de rapportbesprekingen en ouderavond en informatiedagen/avonden 

 Cartridges inzamelen om de kas te spekken, zijn we mee gestopt ivm te veel afval en te weinig 

opbrengsten! 

 

Welke bijzonderheden zijn hierover te melden? 
Doordat de OR vaak werkt met draaiboeken en 8 x per jaar vergadert loopt alles vrij soepel. Een aantal punten 

wil ik even onder uw aandacht brengen. 

Hoofdluiscontrole 

Helaas zijn deze beestjes niet uit te bannen. Ze worden door een hecht team van “crimeluisfighters” met alle 

middelen bestreden. Wanneer u iets in de klas hoort of ontdekt, geef dit dan aan bij Wendy Nijmeyer (OR lid). 

Zij zet dan de lijnen uit, om dat vervelende diertje, samen met zijn vriendjes,  zo snel mogelijk te bestrijden.  

Innen ouderbijdrage 

Het innen van de ouderbijdrage via automatische incasso is nu de standaardwerkwijze. Een stuk makkelijker 

voor iedereen. Weet u dat wij hiervoor nu het volledige Iban nummer nodig hebben per 1 augustus jl. 

Uiteraard bedanken wij u voor uw bijdrage. Hierdoor kunnen wij voor onze kinderen leuke activiteiten 

uitvoeren.  

Kerstviering 

Afgelopen jaar heeft u ons op het schoolplein moeten missen, waarbij we hebben gehoord dat de ouders dit 

gemist hebben. Komend schooljaar zullen wij voor u weer gaan nadenken hoe we dit weer kunnen opzetten. 

Daarentegen heeft de onderbouw ons afgelopen jaar niet gemist bij de kerst viering, hiervoor hebben we 

nog koffie en limonade geschonken na de kerstviering in de hal. Waarbij elk kind een presentje heeft gekregen 

van de ouderraad.   
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Samenstelling ouderraad 

Dit jaar zijn er een aantal leden uit de ouderraad gegaan, waarvoor we nieuwe OR leden hebben mogen 

begroeten. Zoals ik al schreef verwijs ik u naar de schoolsite om ons aan u voor te stellen. Door een nieuwe 

samenstelling krijgen we o.a. weer frisse ideeën, om voor uw kind de activiteiten te begeleiden.  

 

Tot slot zijn we als OR altijd weer blij dat wij voor diverse activiteiten genoeg ouders kunnen vinden. Elk jaar 

weer blijkt dat er ouders zich aanmelden. Soms zelf zo veel, dat we door u als ouder overspoeld worden. Maar 

laat dit voor u geen reden zijn om u niet aan te melden om als ouder bij de activiteiten voor het komend 

schooljaar. Want u weet dat wij het zonder u niet kunnen volbrengen.  

 

Laten we dan ook met zijn allen komend schooljaar er een fijn en prettig jaar van maken, zodat wij dan  met een 

prettig gevoel terug kunnen kijken op 2014-2015.  

 

Rest mij u een mooi schooljaar toe te wensen namens de voltallige ouderraad. 

 

Namens alle OR leden, 

 

Diän Krooshof, 

voorzitter 


